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Sak 4 Årsberetning 2015
a) Styrets sammensetning
Leder: Anne Devold
Nestleder: Kirsten Arnesen
Kasserer: Anja Skåttun
Sekretær: Cathrine Roksvåg
Styremedlem: Lena Holtet, Louise Bolands Eklund
Varamedlem: Jan Krogh (materialforvalter), Sofie Løvstakken (ungdomsrepresentant)
b) Revisorer
Lars Grøneng
Per Klemetsrud
c) Valgkomité
Hege Jønni
Randi Høieggen
Per Tore Vågø
d) Styrets årsberetning
1. Generelt
Styremøter
Styret har i løpet av perioden gjennomført 10 styremøter.
Stevner 2015
Følgende stevner ble arrangert i 2015:
 19.4 2015 Dressur (D-stevne)
 8-10.5.2015 Dressur (E stevne)
 7.6.2015 Feltritt (D stevne med klubbmesterskap)
 29-30.8.2015 Sprang (D-stevne) AVLYST
 26-27.9.2015 Dressur (D stevne med klubbmesterskap)
 1.11.2015 Sprang (klubbmesterskap)
Klubbgjennomridning
Program- og banegjennomridning er gjennomført i vinterhalvåret.
Sponsorer
Lillestrøm Hest og Hund gir klubben 10 % avslag på handling i deres butikk, samt at de har
stilt med stand og premier til flere stevner. Avtalen utgår fra 2017 pga. nedleggelse.
Presse
Grorud avis har vært til stede og skrevet fra noen av stevnene
Dugnad
Det har vært flere dugnader i forkant av stevnene. De vanlige vedlikeholdsoppgavene har blitt
utført (søppelplukking, mindre reparasjoner av hindermateriell, maling osv).

Gjerde
Utskifting av gjerde til den store utebanen ble ferdigstilt våren 2015
Dommertårn
Vindskydd av plexiglass er kjøpt inn og satt opp.
Nytt lydanlegg montert.
Dressurbanen
Klubben har fra juli stått for all harving av denne. Den har blitt harvet to ganger i uken på
dugnad av klubbens medlemmer.
Ny masse er kjøpt inn og fordelt på banen.
Hindermateriell
Det er kjøpt inn noe nye bommer og ”sukkerbiter” til kavaletter. Klubben får noe støtte av
spillemidler til dette.
Dugnadssalg
Dugnadssalg i ble gjennomført i november 2015. Styret valgte høsten fordi det i vår og
sommerhalvåret er mye annen dugnadsaktivitet rundt stevnene. Det var lav oppslutning blant
medlemmene.
Inntekten fra salget ble kr. 11 949-. Det er mye mindre enn budsjettert og alvorlig for
klubbens inntekt.
Diverse, kioskdrift:
Klubben har måttet kaste større mengder matvarer tre ganger i 2015.
To ganger pga strømbrudd hvor det ene var pga «kabel kutt» i kiosk ved utebanen. Begge
ganger måtte all mat i kjøleskap og fryser kastes.
Siste gang fordi mus hadde ødelagt tørrvarene i det nye lageret som er bygget til klubben i
kafeteriaen. Dette har redusert inntjeningen på kiosksalg.
Konferanser 2015:
Grenkonferanse dressur 2015
ingen
Grenkonferanse feltritt 2015
ingen
Idrettens samarbeidsutvalg, bydel Alna 2015
Harald Farbrot
Lena Holtet
Grenutvalg Feltritt 2015
ingen
Klubbledersamling, OARK 2015
Anne Devold
Hjemmeside – www.erud.no
Anne Devold og Kirsten Arnesen har vært ansvarlig redaktør for www.erud.no og facebook
gruppen til ERUD. Runar Lund har utført det praktiske med hjemmesiden.

Data/Programvare
Lars Grøneng har i 2015 som tidligere år hatt overoppsynet med HorsePro for klubben.
I tilegg har Runar Lund bidratt med hjelp ved data problemer.
Klubbeffekter
Nye klubbvester og klubbjakker fra Lillestrøm hest og hund
Rytterstøtte 2015
Det ble betalt ut kroner 70.000,- i rytterstøtte for 2015.
Julebord
Klubben inviterte til juleavslutning den 12.12.14 med koldtbord der alle som var med bidro
med mat. Underholdning med quiz som engasjerte samt utlodding. En meget vellykket kveld.
Det ble utdeling av championater og premier for klubbmesterskapene. Premiene var schabrak
med klubblogo.
Junioraktiviteter
Sofie Løvstakken har vært ungdomsrepresentant i 2015.
Hun har arrangert to klubbkvelder for junior/ungdom. Temaer har vært
- lær å falle med praktisk øvelser ved judolærer, med pizza
- lær og sy fletter med julegrøt
I februar 2015 ble det arrangert juniortur til AEG.

2. Årsberetning dressur
Ellingsrud rytterklubb har lange tradisjoner i dressurridning og har stabilt antall ryttere som
starter gjennom året. Vi har ryttere fra laveste til VB nivå. Det ble i år igjen lag til Lag-NM og
flere ryttere har fått premier på stevner gjennom sesongen.
NM lag
I 2015 stilte Ellingsrud Rytterklubb et lag til NM lag i Grenland.
Ellingsrud rytterklubb kom på en fin 6.plass av 20 lag.
Laget bestod av:
Mette Njøten/Batistini,
Tonje Langeteig/Loutan,
Beate Knudsen/Kærholms Bertoni
Gerd Rognerud/Divya Prydsholm.
Beate, Mette og Tonje fikk alle tre individuelle plasseringer i sine klasser.
KM individuelt og lag
Klubben var i 2015 representert i KM individuelt senior med Lena Olsen/Vivaldi`s Mambo
I KM lag stilte klubben med et lag i 2015.
Laget besto av:
Lene Olsen/Vivaldi’s Mambo
Louise Bolands Eklund/Boucheron JDJ
Gerd Meidel Riste/Darwin

OARK-cup 2015
Tre ryttere deltok i OARK-cup og var med i finalen på Fortuna.
LC: Sofie Magnussen Pedersen/Atlas Stengård vant finalen, Eva Riste/Darwin ble nr 4. (Sofie
har senere gått over til ny klubb)
LB: Sofie Løvstakken/Våteviks Tre`sor ledet cupen frem til finalen hvor hun ble nr 3.
AEG deltagelse dressur 2015
Gerd Rognerud/Divya fikk 2.premie i finalen Horze cup dressur.
Klubbmestere dressur:
Junior/unge ryttere Pernille Schie
Senior Beate Knudsen
Championatsvinner dressur:
Gerd Rognerud
Lands- og elitestevner
Ellingsrud rytterne var representert på de fleste lands- og elitestevner. Mange av klubbens
medlemmer har plassert seg i klasser fra MB til VB.

3. Årsberetning sprang
Ellingsrud har i 2015 hatt god deltagelse i sprang, fra 80cm til 1.20m. Sprangbanen har vært
flott å ri på med såpass jevnlig med fuktighet fra oven og hinderparken har fått seg et løft med
ny maling.
KM individuelt
Irmelin Skåttun og Icoon deltok i KM ponni individuelt.
Norgesserien sprang
ERUD stilte med lag på et av stevnene i serien.
Ryttere var Eira, Rosa og Malin
AEG deltagelse sprang
Rosa Strand Sabbasen deltok i Sprang Cup ponni.
Klubbmester sprang
Ponni Tomine Nærdal
Hest Irmelin Skåttun
Championatsvinner sprang
Irmelin Skåttun
Distrikt- og landsstevner
ERUD rytterne har ridd alt fra 80cm til 1,20m gjennom hele sesongen og antall startende
ekvipasjer har økt fra året før. Det er flere sprangryttere i klubben enn tidligere år.

4. Årsberetning feltritt
Vi har konkurrerende ryttere fra Knøttecup til 1meters klasser, både ponni- og
hesteekvipasjer. Vi har gjennomført et vellykket L-stevne i feltritt i 2015.
NM feltritt
Rosa Strand Sabbasen/ Thief ble nr.4
Klubbmester feltritt
Ponni Irmelin Skåttun
Hest Eira Bergsvenkerud
Championatsvinner
Rosa Strand Sabbasen
Hinderparken feltritt
Vi har gjort en del oppussing på feltritts-hindere. Til bruk under stevner får vi anvende
gressområdene ved fotballbanen og firkanten mot Mariholtet.

Sak 5. Regnskap 2015
Se vedlegg til årsberetning for:
a) Styrets kommentarer til regnskapsåret 2015
b) Revisjonsberetning
c) Beholdningsoversikt
d) Resultatregnskap
e) Balanseregnskap
Sak 6 Saker fra styret
Klubbmesterskap vil i 2016 gjennomføres på følgende måte:
Klubbmestere kåres på klassenivå, fremfor aldersnivå, fordi vi har hatt få startende i
mesterskapet tidligere år pga. deltagernes nivå og kravet i klubbmesterskapet.
Dressur, kåre en klubbmester i kl.LB - kl.LA og kl.MB
Sprang, kåre en klubbmester i kl.90 - kl.100 og kl.110
Feltritt, kåre en klubbmester i kl.KC - kl.80 og kl.90
Sak 7 Innkommende saker
Ingen innkommende saker
Sak 8 Fastsette kontingent 2017
Styrets forslag:
Junior: kr 380,Senior: kr 550, Familie: kr 760, -

Sak 9 Budsjett 2016
Se vedlegg til årsberetning
Sak 10 Valg

Valgkomiteens innstilling 2016
Leder:
Anne Devold – tar gjenvalg
Nestleder:
Kirsten Arnesen – ikke på valg
Kasserer:
Anja Skåttun – tar gjenvalg
Sekretær:
Cathrine Roksvåg – ikke på valg
Styremedlemmer:
Louise B Eklund – ikke på valg
Tove Dal – ny
Ungdomsrepresentant:
Sofie Løvstakken – ikke på valg
Varamedlemmer:
Anbjørg Nærdal – ny
Jan S. Krogh (materialforvalter) – ikke på valg
Revisorer:
Lars Grøneng
Per Klemetsen
Rytterting 2017:
Anne Devold
Per Tore Vågø
Hege Jønni (vara)
Jan S. Krogh (vara)
Styrets innstilling 2016:
Valgkomite 2016

